
                                                        

                                                     PREDŠOLSKA VZGOJA 

Predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju novih 
doživetij, izkušenj in spoznanj. Zato je prav, da pred otroka postavimo smiselne probleme, ki 
vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogoča izražanje, doživljanje, ter ga močno čustveno in 
socialno angažira. Ker se nahajamo na področju, kjer otroci ne živijo v strjenih naseljih je obisk 
vrtca edina oblika, kjer se vse to lahko razvija. 
 
Krajši program predšolske vzgoje imenujemo Cicibanova šola. V skladu z normativi je oblikovan 
en heterogen oddelek drugega starostnega obdobja. V program se lahko vključijo otroci, ki so 
dopolnili štiri leta pa vključno do vstopa v šolo. Program bo potekal v 1. polletju dvakrat tedensko: 
ponedeljek in sreda v 2. polletju pa trikrat tedensko: ponedeljek, sreda in petek. Program se izvaja v 
času pouka od 7.30 ure do 11.30 ure.  
 
Krajši program izvaja vzgojiteljica Ivica Vidmar in obsega vzgojo in varstvo otrok. V program se 
aktivno vključujejo tudi dijaki srednje šole Veno Pilon, ki v vrtcu opravljajo praktično 
usposabljanje z delom v vrtcu. Za otroke je organizirana dopoldanska malica in prevozi domov s 
šolskim kombijem. V izvedbo programa se aktivno vključujejo tudi starši, društva in lokalne 
skupnosti. 

Število otrok, vključenih v program predšolske vzgoje v šol. letu 2017/2018: 

leto rojstva število otrok fantje % dekleta % 

2012 7 3 42,9 4 57,1 

2013 6 5 83,4 1         16,6 

Skupaj 13 8 61,5  5 38,5 

OTROKE BOMO SPODBUJALI K: 
• Gibanju in izvajanju dejavnosti na prostem. 

• Uporabi kulture miru in nenasilja ter medkulturnega dialoga. 

• Odgovornim dejavnostim za lastno zdravje, ter »zdravje« našega planeta Zemlje. 

• Vključevanju v dejavnosti  kraja kjer živijo (prireditve)  

PREDNOSTNA NALOGA:   
V šolskem letu 2017/2018 bo naslov prednostne naloge:  

TURIZEM IN VRTEC - ZGODBE TURIZMA 

• cilj naloge: seznanitev otrok z zgodbami o svojem kraju. 



• vsebina naloge: poslušanje, branje in igranje obstoječih zgodb o svojem kraju (miti, ljudske 
pripovedke, naravne danosti, zgodovinske osebnosti), predstavitev naloge širši javnosti 
(staršem, kraju, drugim vrtcem, medijem). 

Vsebinski del bo obogaten z naslednjimi dejavnostmi:  

Rojstnodnevna praznovanja. 
Pogovor s krajani (prednostna naloga) 
Vključevanje v življenje in delo šole (kulturni, športni, tehnični dnevi). 
Ogled predstave v veselem decembru. 
Dejavnosti bo pustnem času. 
Srečanje s starimi starši v pomladnem času. 
Projekt: JAZ IN ZDRAVJE  ( zdravstveni dom Ajdovščina). 
Projekt: CICI – VESELA ŠOLA ( vzgojiteljica, svetovalna delavka).  
Projekt: PASAVČEK (agencija RS za varnost v prometu) 
Projekt VARNO S SONCEM (vzgojiteljica, starši). 
Športni program: SONČEK (vzgojiteljica, starši). 
Sodelovanje na različnih natečajih. 
Sodelovanje na šolskih prireditvah. 
Sodelovanje z društvi in KS  (lovci, krajevna skupnost, skakalni klub…). 
Sodelovanje z učitelji in učenci OŠ. 
Sodelovanje s šolsko knjižničarko. 
Sodelovanje s šolsko svetovalno službo. 
Povezovanje s srednjo šolo Veno Pilon – organizatorko PUD-a Karmen Lemut. 

Načrtovanih  je 10 tematskih sklopov. 

september Jaz, ti – mi vsi (uvajalno obdobje ) 
oktober Rdeče jabolko 
november Kako kroži denar 
december Jaz sem največje darilo 
januar Zima, zima bela… 
februar Stroji – za majhne in velike 
marec Moj dom in družina 
april Turistični vodič (prednostna naloga) 
maj Pojdimo na travnik 
junij Ringa raja, sonček nam nagaja… 

  
V naštetih tematskih sklopih bodo izbrane vsebine, ki se nanašajo na naslov sklopa, seveda pa bomo 
upoštevali morebitne priložnosti, ki so izven sklopa, a so zanimive in bi jih bilo škoda zamuditi. Za 
vsestranski razvoj otroka bodo vsebine iz  naslednjih področij dejavnosti v vrtcu: 
Gibanje:  
Otroci se bodo čim več gibali na prostem, v vseh letnih časih. Otroke bomo spodbujali, da ob 
gibanju začutijo veselje, varnost, ugodje, da se dobro počutijo in tako pridobivajo na samozaupanju 
in samozavesti. Upoštevali bom različne potrebe, interese in seveda sposobnosti otrok. Poudarek bo 
tudi na primerni obutvi in oblačilom za gibanje. 
Jezik: 
Otroci se bodo učili jezika ob poslušanju vsakodnevnih pogovorov in pripovedovanju literarnih 
vsebin. Delo bo načrtovano tako, da bo krepilo otrokovo radovednost, bogatilo besedni zaklad in 
spodbujalo govorno sproščenost. Otroci bodo imeli možnost za: poslušanje, sodelovanje v 



pogovorih, govorno nastopanje, seznanjanje z zapisanimi besedili, interpretacija in poustvarjanje 
umetnostnih besedil, uvajanje v osnove pisanja (čečkanje, črte, loki..), obisk šolske knjižnice, 
razvijati logično mišljenje. 
Družba: 

Na tem področju bomo  otroke seznanjali z bližnjo okolico (vsakdanje življenje ljudi, družinsko 
življenje, delovna okolja in poklici, kulturno življenje, javno življenje). Šola v naravi bo velik 
doprinos k temu področji. Seznanjali jih bomo tudi z drugimi kulturami in civilizacijami.   
Otrok mora v vrtcu dobiti konkretne izkušnje uresničevanja temeljnih človekovih pravic in 
upoštevanje njegove zasebnosti. 
Trudili se bomo, da bo bivanje v vrtcu prijetno in sproščeno. Dogodki, dnevni red in sobivanje z 
učenci OŠ naj bi otrokom omogočalo občutek pripadnosti in vezi med vrtcem in družino. Dijake na 
praksi bomo usmerjali in spodbujali k pristnim odnosom in odgovornosti. 
Narava: 
Otroke bomo spodbujali za dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje. Poudarek 
bo na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi in raziskovanju le teh. Sodelovali bomo 
z društvom Okno,  POK, ŠKTD Sinji vrh, KS Otlica – Kovk in KS Predmeja ter lovci. Vključevali 
bomo tudi zunanje sodelavce. 
Področje zajema tudi odkrivanje in spoznavanje svojega telesa, njegove lastnosti in funkcije 
posameznih delov telesa. Otroke bomo učili ohranjati dobro počutje in odkrivanje svojih čustev. Na 
tem področju bomo sodelovali z osebjem ZD Ajdovščina. 
Umetnost: 
Področje umetnosti zajema likovno, glasbeno in plesno dejavnost. Na teh področjih se otrok izraža 
in komunicira  na njemu poseben način. Prav zaradi celovitosti doživljanja so omenjena področja 
pomemben dejavnik uravnoteženega otrokovega razvoja in njegovega duševnega zdravja. Poskrbeli 
bomo, da bodo otroci imeli možnost prepletati področja umetnosti. 
Matematika:   
Pri razvijanju matematičnih predstav in pojmov bomo gradili na temeljih, ki so ključnega pomena 
za poznejše razumevanje matematičnih pojmov. Preko igre in drugih metod, primernih otrokovi 
starosti bomo skušali širiti otrokova znanja iz naslednjih dejavnosti: črte, štetje, vzorci, liki in telesa, 
skladnost, zrcaljenje, orientacija, dolžina, prostornina, masa, čas, denar… 
V  dejavnosti bodo vključene vse vrste IGER. Igra je v tem starostnem obdobju glavna oblika 
»učenja«. 

Sodelovanje s starši:  
Medsebojno sodelovanje vrtca in družine je za kvalitetno delo v vrtcu zelo pomembno. Starši so s  
svojim sodelovanjem in aktivnim vključevanjem soustvarjalci življenja in dela v vrtcu. Vzgojiteljici 
so lahko v veliko pomoč pri razumevanju  otroka in njegovih značilnosti, kar je osnova za 
kvalitetno delo. Starši lahko sodelujejo v različnih oblikah: 

• Roditeljski sestanki in predavanja v okviru šole. 
• Pogovorne ure, delovna srečanja. 
• Skupna srečanja, pohodi, prireditve.  
• Individualni obiski staršev v oddelkih – predstavitev poklicev ali dejavnosti. 
• Sodelovanje preko predstavnika sveta staršev. 
• Osebna obvestila.  

 



 
Šola v naravi: 
To je dejavnost, ki jo vrtec izvaja izven kraja bivanja otrok in poteka tri dni. Otroci v naravnem 
okolju pridobivajo nove izkušnje, ki so potrebne, da se v novih okoljih lažje znajdejo, se vanj 
vključujejo in se postopno osamosvajajo. V neposrednem stiku z naravo doživljajo njene lepote, jo 
raziskujejo, pridobivajo konkretne izkušnje z živimi bitji in naravnimi pojavi. V nekajletnih 
izkušnjah izvajanja te dejavnosti smo ugotovili, da tridnevno bivanje otrok v odsotnosti staršev 
zanje predstavlja edinstveno priložnost za reševanje osebnih in skupnih ciljev, problemov ter 
konfliktov na socialno sprejemljiv način. Za mnoge otroke je to prvo samostojno bivanje izven 
družinskega okolja. 
 
V šolskem letu 2017/2018 bomo za otroke vrtca izpeljali šolo v  naravi v domu CŠOD Fara, 
Kostel med 9 in 11. 5. 2018. Šolo v naravi bomo izpeljali, če bo zanjo prijavljeno zadostno število 
otrok. 
 


